
Anne Conrad-Petersen, z110103 
Bachelor opgave 2015 

Læreruddannelsen Zahle 
 

Dybde eller bredde i historieundervisningen?  Side 1 af 43 
 

 



Anne Conrad-Petersen, z110103 
Bachelor opgave 2015 

Læreruddannelsen Zahle 
 

Dybde eller bredde i historieundervisningen?  Side 2 af 43 
 

 

 

DYBDE ELLER BREDDE I HISTORIEUNDERVISNINGEN? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anne Conrad-Petersen, z110103 
Bachelor opgave 2015 

Læreruddannelsen Zahle 
 

Dybde eller bredde i historieundervisningen?  Side 3 af 43 
 

Indhold 
Indledning ......................................................................................................................................................... 4 

Problemformulering ...................................................................................................................................... 6 

 

Metode .............................................................................................................................................................. 6 

Principperne for undersøgelsens metodiske grundlag ................................................................................. 6 

Begrebsafklaring og teoretisk fundament: .................................................................................................... 7 

Læreplanens fremtrædelsesformer .......................................................................................................... 7 

Dybde og bredde ....................................................................................................................................... 7 

Skolens demokratiske dannelsesopgave ................................................................................................... 8 

Præsentation af undersøgelsens empiri ........................................................................................................ 9 

Undersøgelsens opbygning ......................................................................................................................... 11 

 

1. Hvad er min opfattelse af formålet med historieundervisning? ............................................................... 12 

Hvem har definitionsmagten over historieundervisningen?....................................................................... 12 

Hvilken didaktik kan rumme samtlige formål? ............................................................................................ 14 

En fagdidaktisk uddybelse af Gardners begreb - Forståelse ................................................................... 15 

Sammenhængen mellem forståelse for faglige tænkemåder og historiebevidsthed ............................. 18 

 

2. Hvorfor dybde frem for bredde? ................................................................................................................ 18 

Elevernes stemmer - analyseskema over deres oplevelse med historieundervisningen............................ 19 

Æstetisk læreproces - Hvad er det? ......................................................................................................... 21 

Drama i historieundervisningen - Hvordan kan det bidrage til forståelse? ................................................ 22 

Billeder i historieundervisningen - Hvordan kan de bidrage til forståelse? ................................................ 23 

Analyse og vurdering af elevernes historiske bevidsthed ........................................................................... 24 

 

3. Hvordan evaluerer man udbyttet af en dybdegående undervisning? ...................................................... 25 

Evaluering af elevernes læring på baggrund af interviewene ..................................................................... 25 

Egnede evalueringsformer for vurdering af forståelse og metodeovervejelser ......................................... 27 

Hvad kan man overhovedet forvente at kunne måle, og hvilken betydning får det for undervisningen? . 28 

Reflekterende praktiker - Plads til forbedring? ........................................................................................... 29 

Idéer til forbedring af praksis ...................................................................................................................... 29 

Opmærksomhedspunkter inden for drama som arbejdsmåde ............................................................... 29 



Anne Conrad-Petersen, z110103 
Bachelor opgave 2015 

Læreruddannelsen Zahle 
 

Dybde eller bredde i historieundervisningen?  Side 4 af 43 
 

Opmærksomhedspunkter ved inddragelse af billeder ............................................................................ 30 

 

Konklusion ....................................................................................................................................................... 30 

Perspektivering ................................................................................................................................................ 32 

 

Litteraturliste ................................................................................................................................................... 34 

Bilag - Elevinterviews ....................................................................................................................................... 36 

 

Indledning 
Min undersøgelse udspringer af oplevelser fra min 4. års praktik med historieundervisning.  

I starten af vores forløb spurgte jeg eleverne om, hvor godt de kunne lide faget historie. De svarede 

overvejende, at det var kedeligt. Dette kom på sin vis ikke bag på mig, da jeg har læst om tidligere 

undersøgelser, der beretter om samme manglende interesse for faget. Nu stod jeg og mine to 

medpraktikanter selv med en klasse og en mulighed for at skabe en undervisning, der kunne ”prove them 

wrong”. Det lykkedes! Jeg interviewede fire elever om deres oplevelse med forløbet. Heri fortalte de, at de 

synes det havde været sjovt, fordi de havde arbejdet anderledes, end de plejede. Især fremhævede de 

inddragelsen af billeder og fremførelsen af læseteaterstykker. De gav udtryk for, at de plejer at have en 

historieundervisning, der er kedelig, fordi de altid læser i bogen, laver opgaver dertil og nogle gange ser en 

film.  

Der er altså to knap så faglige begreber i spil, ”sjov” og ”kedelig”, som for eleverne virker til at være 

centrale for deres oplevelse med og forhold til historieundervisning. Jeg tror på, at eleven er en aktør i sit 

eget liv. Eleven er derfor ikke blot et formbart objekt men et meningssøgende individ, der selv konstruerer 

sin viden og erfaringer - også i læringssituationer (Nordahl 2012:27f). Ud fra dette personlige og 

pædagogiske perspektiv ønsker jeg at lytte til eleverne og tage deres ytringer, om at ”det er kedeligt”, 

seriøst. 

I min praktik var jeg og mine medpraktikanter så heldige at få lov til at undervise i et komprimeret forløb i 

historie i den samme klasse. Det var en 5. klasse, og forløbet strakte sig over fire uger med fire ugentlige 

lektioner. Det blev til et forløb om opdagelsesrejsende på 16 lektioner i alt. Vi havde samlet en masse 

forskelligt materiale til undervisningen fra både lærebøger og magasiner, vi viste youtube-klip, arbejdede 

med tekst og billeder fra internettet samt med deres egne rejseoplevelser. Sammen med de forskellige 
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materialer ønskede vi også at variere elevernes arbejdsmåder. De læste selvstændigt og i grupper, de 

analyserede billeder og historiske kort og diskuterede fortolkninger, de konstruerede historiske fortællinger 

i grupper og fremførte dem som læseteater som afslutning på forløbet.  

Der er med den nye skolereform kommet et større fokus på en mere varieret og vedkommende 

undervisning. Dette mener jeg, blandt andet på baggrund af elevernes udtalelser, at vi formåede at leve op 

til med vores fire ugentlige lektioner, men omstændighederne er anderledes for klassens fungerende 

historielærer. Han har normalt kun én lektion til rådighed i ugen. I en vejledningssektion fortalte han, at 

han normalt ville have brugt to til tre gange på samme tema, opdagelsesrejsende, som vi netop brugte 16 

på, for at han kunne nå igennem alle faghæftets kanonpunkter. Hans prioritering af lektionerne, var blevet 

til grundbogsundervisning, som med elevernes ord var kedelig og ensformig.  

Dette lægger op til en diskussion om bredde og dybde i historieundervisningen, for hvordan bør man 

prioritere tiden når målene er mange og lektionerne er få? Har man overhovedet tiden til at gøre 

undervisningen sjov, eller hvad er prisen for at lade være? 

Howard Gardner bryder med den normale didaktiske diskussion om ”traditionalister kontra progressiv” 

(Gardner 2001:11) og inspirerer mig til at se på formålet med historie med nye øjne og bidrage med et nyt 

fokus, hvor elevernes oplevelser af undervisningen som ”sjov” eller ”kedelig” tages seriøst, samtidig med at 

didaktikken bør fremme elevernes forståelse for fagets tænkemåder og historiskbevidsthed.  

De fire elevinterviews, som jeg foretog efter det, med elevernes ord, ”sjove” forløbs afslutning, vidner ikke 

umiddelbart om en særlig lærerig undervisning, for eleverne kan ikke fortælle, hvad de tror, historie kan 

bruges til uden for skolen. De fortæller derimod, at historie er et fag, der handler om fortiden. Nogle af 

dem giver også udtryk for en bevidsthed om, at nutiden er et produkt af fortiden, men hvad med fremtiden 

og historiens betydning for deres egne liv som individer og medborgere? Den undervisning, som havde til 

formål at styrke elevernes historiske bevidsthed, er slået fejl. Eller er den? Hvad er det for nogle 

forventninger, man som lærer har til målbarheden af elevers læring, og bør man være opmærksom på 

forskellene mellem de forskellige evalueringsformer, hvad de står for og hvilke mål, de egner sig bedst til at 

evaluere på?  

Disse oplevelser og tanker vil jeg undersøge dybere. Til dette formål har jeg formuleret tre spørgsmål, som 

samlet udgør min problemformulering og dermed bliver min rettesnor gennem opgaven. 
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Problemformulering 
1. Hvad er min opfattelse af formålet med historieundervisningen i folkeskolen? 

2. Hvorfor bør man prioritere dybde frem for bredde? 

3. Hvordan kan man evaluere elevernes udbytte af en dybdegående undervisning? 

Metode  

Principperne for undersøgelsens metodiske grundlag 
Undersøgelsens metodiske grundlag hviler på principperne for en æstetisk udforskning.  

”Uanset om vi taler om forskere, der ser på uddannelse, lærere, der ser på elever, elever, der ser på verden i 

dens forskellige fremtrædelsesformer, har vi at gøre med udforskning og dermed måder at se noget på” 

(Schnedler 2005:13). Den videnskabelige udforskning sigter mod at objektivisere fænomener, sætte os i 

stand til at forudsige fremtidige hændelser og evt. kontrollere dem. Den æstetiske udforskning sigter 

derimod ikke mod kontrol, men forståelsesformer, og derigennem mod individets kognitive, 

følelsesmæssige og sociale udvikling, hvor forskeren selv er det vigtigste instrument i erfaringens ”data” 

(Schnedler 2005:17). Jeg har dermed ikke til hensigt at frembringe sandheder gennem min undersøgelse, 

og med Helle Plauborgs ord (2007:19) at videnskabeliggøre lærerens praksis, men derimod at producere 

professionsviden via mit virke som reflekterende praktiker (Plauborg 2007:22). Professionsviden opstår i 

samspillet mellem videnskabelig teori og lærerens egne praksiserfaringer, som er knyttet til intuitive og 

personlige værdier og holdninger (Plauborg 2007:18). Min tilknytning til disse metodiske principper skinner 

igennem i:  

- mit kritisk-humanistisk funderede pædagogiske grundsyn, konstruktivistiske og 

socialkonstruktivistiske læringssyn og derigennem valg af teori i undersøgelsen 

- mit valg af et semistruktureret livsverdensinterview som metode for empiriproduktion 

- min behandling af mit sidste punkt i problemformuleringen om evaluering 

Jeg har valgt at begrænse beskrivelsen af mine øvrige metodiske valg i dette afsnit, men vil i stedet inddrage 

dem undervejs i opgaven i den kontekst, hvor de har deres relevans.  

Desuden vil der undervejs i hele opgaven optræde kursiveret tekst, ligesom ovenstående, som også har 

tilmål at forklare de enkelte trin fra det foregående til det næste afsnit og overordnet set udgør min 

metakommunikative stemme for at sikre gennemsigtighed i undersøgelsen. 
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Begrebsafklaring og teoretisk fundament: 

Jeg vil kort definere tre begreber fra min problemformulering; ”opfattelse, dybde og bredde”, for at undgå 

misforståelser ved min brug af dem i min undersøgelse. Derudover vil jeg definere skolens demokratiske 

dannelsesopgave, fordi jeg mener, den danner en ramme for mine øvrige betragtninger i forhold til fagets 

formål.   

Læreplanens fremtrædelsesformer 

Jeg vil forklare, på hvilken baggrund jeg legitimerer en analyse af Fælles Mål og fagformålet for historie 

samt min egen stillingtagen i opfattelsen af fagets formål og den didaktik, der må understøtte dette. 

Hilde Hiim og Else Hippe skitserer fem forskellige niveauer man kan analysere eller diskutere undervisning 

ud fra - fra ideologiske holdninger til praktiske erfaringer.  

Fælles Mål, som ifølge Hiim og Hippes teori optræder som den formelle læreplan, er, som Hiim og Hippe 

skriver, et kompromis mellem forskellige ideologiske opfattelser af, hvordan skolens virksomhed ideelt set 

skal foregå, (ideernes læreplan), (Hiim&Hippe 2004:128). Den formelle læreplan indeholder retningslinjer 

for, hvordan den skal bruges, begrundelser for disse retningslinjer og planens hensigt (Hiim&Hippe 

2004:129). Den er dog langt fra så præcist formuleret, at selv de, der har vedtaget planen, såvel som lærere 

og forældre ikke stadig kan opfatte den forskelligt. Lærerens egen forståelse af Fælles Mål, (den opfattede 

læreplan), får betydning for denne lærers undervisning, eller i hvert fald hensigt med sin undervisning, (den 

iværksatte læreplan). Det sidste og mest praksisnære niveau drejer sig om den erfarede eller oplevede 

undervisning af både elever, forældre og lærerne selv, (den erfarede læreplan). Formålet med bevidstheden 

om læreplanens forskellige fremtrædelsesformer er endvidere, at man som lærer bør tilstræbe størst mulig 

kongruens mellem de forskellige niveauer, for eksempel mellem hensigten med den iværksatte og den 

erfarede.    

Dybde og bredde 

Disse to begreber indgår i min problemformulering, og jeg vil derfor kort beskrive, hvordan jeg definerer 

dem og teoriens pædagogiske baggrund. 

Min brug af begreberne dybde og bredde tager udgangspunkt i Howard Gardners argumentation for læring 

med forståelse, som, han mener, forudsætter dybde i undervisningen. Mens bredde skal forstås som 

prioritering af antal af kundskaber, skal dybde ifølge Gardner forstås som den didaktiske konsekvens, at 

eleverne ikke bør nå igennem hver eneste historiske periode, men først og fremmest må få indsigt i 

hvordan man tænker som historiker (Gardner 2001:129). Dette opnås ikke ved, at man som elev høres i 

indholdet af lærebøger, men ved at man i stedet bruger oplysningerne på nye måder (Gardner 2001:134) 
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gennem en fyldig, sonderende og mangesidig undersøgelse af væsentlige emner (Gardner 2001, s. 135). 

Emnet bør endvidere engagere og bibringe betydning og relevans (Gardner 2001:149).  

Gardners didaktiske teori lægger sig op af en humanistisk og kritisk pædagogik, da den på en og samme tid 

ønsker at udvikle elevens egenskaber og muligheder for at lære for elevens eget bedste, og samtidig må 

eleven også præsenteres for viden om samfundet, før eleven bliver i stand til at afsløre eventuelle 

magtforhold og leve frit (Juul 2011). Gardners didaktik tilstræber en helhedsforståelse af den verden, 

eleverne er en del af, gennem arbejdet med eksemplariske emner inden for sandhed (det rationelle), 

skønhed (æstetikken) og moral (etikken). ”I sidste ende har pædagogik noget at gøre med at forme 

mennesker på en bestemt måde - til den type mennesker, jeg (og andre) ønsker, at verdens unge skal blive 

til. Jeg længes efter mennesker, som forstår verden, som næres af en sådan forståelse, og som ønsker - 

brændende og stadigt - at udbygge den” (Gardner 2001:16). 

Skolens demokratiske dannelsesopgave 

For at forstå præmisserne for hvordan jeg tolker Gardners teori, finder jeg det relevant at klargøre, hvordan 

jeg opfatter skolens opgave i udviklingen af eleverne til medborgere i et demokrati. Gardners didaktiske 

målsætning er at styrke eleverne med en forståelse, som de kan bruge i deres videre liv, og jeg vil derfor 

gøre det klart, hvordan dette harmonerer med de forventninger skolen og dermed samfundet har til elevers 

liv uden for skolen.  

Leon Dalgas Jensen definerer demokratiet som værende ”ikke et statisk givet system, som individet skal 

underkastes, men forudsætter frit kommunikerende borgere, der deltager i en reflekterende offentlighed 

med henblik på stadig forandring af samfundet.” (Jensen, Dalgas 2012:2).   

Denne definition fremhæver demokratiet fra et udviklingsperspektiv drevet af borgerne. Den understøttes 

af folkeskolens almene opgave inden for demokratisk dannelse, jf. formålsparagraffens §1, stk.3: 

”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med 

frihed og folkestyre.” (Undervisningsministeriet 2013). 

Den demokratiske dannelsesopgave spiller yderligere en særlig rolle inden for faget historie, og denne 

opgave beskæftiger Lise Kvande sig med. Hun tager udgangspunkt i historie som et identitetsbyggende fag, 

individuelt og særlig kollektivt (Kvande 2013:106). Historie handler først og fremmest ikke om død viden 

om fortiden, men handler om os selv, som alle er historieskabte. Dette perspektiv legitimeres af 

fagformålet for historie, stk. 3, som skriver, at ”Elevernes historiske bevidsthed og identitet skal styrkes med 

henblik på, at de forstår, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte”. Kvande pointerer 

endvidere (Kvande 2013:106), at man til forskel fra samfundsfaget som er samfundsforklarende, kan 
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karakterisere historie som samfundsbyggende. Kvande forholder sig med andre ord til en central 

kompetence inden for historiefaget, nemlig at eleven forstår sig selv som henholdsvis historieskabt og 

historieskabende, hvilket sammenfattes i begrebet historiebevidsthed. Fortsat i fagformålets stk. 3 står, at 

”Derved opnår eleverne forudsætninger for at leve i et demokratisk samfund”, og med henvisning til 

Dalgas’s definition af demokrati, må eleverne dermed udvikle kompetence til at ”deltage (…) med henblik 

på stadig forandring af samfundet”. 

Præsentation af undersøgelsens empiri 
Min empiri fra praktikken består af:  

- Kvantitativ data over håndsoprækning fra første lektion 

- Fire kvalitative elevinterviews fra efter forløbets afslutning 

- Udtalelse fra klassens fungerende historielærer 

Data indsamlet via den kvantitative metode: 

Jeg selv stod for planlægningen og udførelsen af historielektionerne den første uge. I forløbets første 

lektion, bad jeg eleverne om at tænke over, hvor godt de kunne lide faget historie i forhold til skolens andre 

fag, og så på samme tid række det antal fingre i vejret som beskriver dette forhold - 1 til 3 fingre, hvor 3 

fingre betyder, at de godt kan lide faget. Jeg havde fået den ene af mine to medpraktikanter til at notere 

resultat ned, og ud af dette er der kommet følgende datamateriale: 

1 finger: 8 elever 

2 fingre: 11 elever 

3 fingre: 2 elever 

- Fortsættelse, men dog via den kvalitative metode: 

Efter håndsoprækning spurgte jeg eleverne, om nogen ville sætte nogle ord på deres svar. Tre elever meldte 

sig og min medpraktikant noterede følgende udsagn: 

Elev som svarede med 3 fingre: ”Man lærer noget nyt hver dag. Man lærer om gamle dage.” 

Elev som svarede med 1 finger: ”Læreren gør det kedeligt.” 

Elev som svarede med 1 finger: ”For ensformig undervisning. Han er kedelig at høre på.” 

Elevinterviews via den kvalitative metode: 
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Interviewene er foretaget af mig selv, dagen efter vi havde haft fremlæggelser og afsluttet forløbet. De fire 

elever er udvalgt af i alt seks elever, der frivilligt meldte sig til gerne at ville deltage, og de repræsenterer 

efter min vurdering forskellige faglige niveauer og roller i klassen. Jeg informerede de fire udvalgte om, at 

de ikke måtte tale sammen om deres oplevelse med interviewet og spørgsmålene, før de alle havde 

gennemført. Jeg havde bevidst valgt at udføre interviewene som enkeltmandsinterviews for at få så reelle 

og uprægede elevsvar så muligt og dermed styrke validiteten af sammenligningsgrundlaget. Interviewene 

tog alle udgangspunkt i de samme seks spørgsmål, som fungerede som min interviewguide, men strukturen 

af de fire interviews varierede, da jeg ønskede at skabe en stemning af uformel art og tryghed. Dermed 

kunne samtalerne blive så naturlige som muligt og på den måde nå ind i elevens personlige livsverden, jf. 

formålet med det semistrukturerede livsverdensinterview (Kvale 2009). Inden for denne forskningsmetode 

opfatter man viden som konstrueret i et samspil mellem intervieweren og den interviewede (Kvale 2009:18) 

og dette legitimerer den ”frie” tolkning i den efterfølgende analyse (Kvale 2009:32).  

De seks spørgsmål, som var rammen for interviewene, handlede dels om elevens oplevelse med vores 

afsluttede forløb om opdagelsesrejsende sammenlignet med den historieundervisning, de er vant til, og 

deres forhold til faget generelt. Jeg vil præsentere spørgsmålene i punktform i dette empiriafsnit, og så vil 

jeg hente relevante citater fra samtalerne, der er vedhæftet som bilag, ind i passende sammenhænge i selve 

analysen.  

1) Hvad er det første, du kommer til at tænke på, når du tænker på de historietimer, vi har haft med 

jer? Hvilke ord? Hvilke opgaver? Arbejdsmåder? 

2) Hvad svarede du til mit spørgsmål i starten af forløbet om, hvor godt I kunne lide historie, og vil du 

svare det samme nu, eller noget andet? 

3) Har du lagt mærke til nogle ting i vores undervisning, som har været anderledes end den 

historieundervisning, I har været vant til? 

4) Hvis du skal prøve at sætte nogle ord på historiefaget i skolen, hvilke ord skulle det så være? 

5) Har du tænkt over, hvorfor man egentlig har historie i skolen? Synes du, der er noget af det, du 

lærer i historie, som du kan bruge uden for skolen? 

6) Hvad synes du er sjovt ved historieundervisningen, og er der noget, du synes er særlig kedeligt? 

Noter fra vejledning med praktiklærer: 

Denne note er ikke fremkommet på baggrund af en systematisk metode, men derimod på baggrund af 

subjektive notater, foretaget under vejledningen, og hukommelse, som dog er blevet bekræftet af mine 

medpraktikanter. Jeg vil argumentere for notens gyldighed som empiri med henvisning til Steinar Kvales 
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pointer om erindringsinterviews: ”Et interview kan også registreres gennem forskerens reflekterede 

anvendelse af sin subjektivitet og erindring på baggrund af empati og hukommelse og senere nedskrivning 

af hovedaspekterne af interviewet efter mødet, understøttet af notater taget under interviewet.” (Kvale 

1997:162). 

Under normale omstændigheder ville X (den fungerende historielærer) bruge to-tre lektioner på temaet 

opdagelsesrejsende for at kunne nå igennem alle kanonpunkterne.  

Derudover vil jeg i løbet af opgaven kort omtale eller beskrive eksempler på det undervisningsmæssige 

indhold i forløbet. Omdrejningspunktet for min undersøgelse er elevernes udtalelser om forløbet, så disse 

korte beskrivelser skal ikke ses som en del af min metodiske empiri, men blot som en del af læsevejledningen 

for at skabe sammenhæng i opgaven og dermed give læseren en bedre helhedsforståelse af undersøgelsen.  

Undersøgelsens opbygning  
Jeg vil nu forberede læseren på opbygningen af opgavens følgende undersøgelsesdel og forklare overfladisk, 

hvordan jeg bevæger mig ned igennem de tre hovedsnitafsnit for at besvare min problemformulering.  

Undersøgelsen følger en fremgangsmåde, der afspejler problemformuleringens tre spørgsmål. 

Undersøgelsen er derfor overordnet set opdelt i tre hovedafsnit, som er navngivet efter 

problemformuleringen, og disse indeholder så yderligere underafsnit, der markerer fremgangsmåden i 

behandlingen inden for hvert af de tre spørgsmål fra problemformuleringen.  

I 1. hovedafsnit vil jeg analysere Fælles Mål og fagformålet for folkeskolens historieundervisning på 

baggrund af begreber, der repræsenterer forskellige ideologiske perspektiver. Dette gør jeg for at 

synliggøre den formelle læreplans tvetydige formål og legitimere min egen stillingtagen i forhold til en 

begrundet tolkning af fagets formål. Det er dette ”opfattede” formål, mine videre didaktiske 

argumentationer skal tjene.  

I 2. hovedafsnit, hvor jeg undersøger hvorfor undervisningen må prioritere dybde frem for bredde, vil jeg 

analysere min empiri fra den første lektion i forløbet og fire elevinterviews, for hermed at blive klogere på 

elevernes oplevelse af forskellige undervisningssituationer. På baggrund af foregåede analyse vil jeg 

argumentere teoretisk for, at vores undervisning indeholder store læringsmæssige potentialer i forhold til 

fagets formål. 

Efter denne teoretiske tolkning vil jeg igen se analyserende på min empiri - denne gang efter direkte, 

sproglige tegn på de fire elevers udbytte af vores undervisning. Udbyttet viser sig umiddelbart gennem 

disse interviews at være mangelfuld, men dette resultat gør jeg til genstand for diskussion i 3. hovedafsnit. 
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 Diskussionen indebærer et kritisk blik på min interviewmetode som en valid evalueringsform og udmunder 

i argumentationer for hvilke evalueringsformer, der i stedet ville egne sig til formålet. Til sidst giver jeg 

nogle bud på, hvordan min praksis kan udvikles, så man får udnyttet potentialerne med drama og 

billedarbejde bedst muligt i historieundervisningen og bliver opmærksom på hvilke forventninger, man, 

som lærer, bør have til evalueringen af elevernes udbytte af sin dybdegående undervisning, og hvordan den 

bør foretages. 

1. Hvad er min opfattelse af formålet med historieundervisning? 
Analysen vil foregå på baggrund af Bernard Eric Jensens begreber om en central-, fag- og brugerstyret 

undervisning som repræsenterer tre forskellige holdninger til hvem, der bør definere historieundervisningen. 

Med til denne definitionsmagt følger også forskellige forventninger og prioriteringer til hvilken didaktik, der 

bør udøves, hvilket dermed får konsekvenser for undervisningens mål, indhold og form. Jensens tre begreber 

eller positioner vil blive præsenteret løbende i analysen.  

Hvem har definitionsmagten over historieundervisningen? 
I den centralstyrede undervisning ligger definitionsmagten hos staten, som udfører en bestemt 

identitetspolitik, der skal sikre at børn og unge kommer til at se sig selv som dele af et dansk fællesskab 

(Jensen, Eric 2012:3).  

”I en mere og mere global verden er det afgørende, at alle danske børn har solidt kendskab til historie og 

den danske kulturarv”. Sådan lyder begrundelsen for historiekanonens indførsel i fagets Fælles Mål, der kan 

betragtes som et udtryk for en statslig vilje til at præge elevernes identitet i en bestemt folkelig retning. 

Historiekanonen indeholder i alt 29 historiske begivenheder. Den blev foreslået af daværende 

undervisningsminister Bertel Haarder og udarbejdet i 2006 af ”Udvalget til styrkelsen af historie i 

folkeskolen”. Kanonen skal sikre ”at den opvoksende generation har viden om et antal væsentlige 

begivenheder fra Danmarks historie og andre nationers historie” ved at ”alle elever får indblik i et minimum 

af historisk stof.” (Undervisningsministeriet 2006). Der er således inden for den centralstyrede didaktik 

fokus på kundskaber, viden om historiske begivenheder. Kanonpunkterne skulle derudover indgå i 

undervisningen fra 3. til 9. klasse i nogenlunde kronologisk rækkefølge. Efter de nye Fælles Mål fra 2014, er 

kravene for kanonlistens inddragelse dog blevet reduceret til max at skulle fylde ¼ af den samlede 

historieundervisning og skal nu blot inddrages i undervisningen, hvor læreren skønner det hensigtsmæssigt 

for elevernes kronologiske overblik og sammenhængsforståelse (Undervisningsministeriet 2014, 

læseplanen). Dette vidner om en lempelse af fagets nationalsigtede formål og må derfor også have medført 
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en ændring i synet på fagets didaktik. Men den centralstyrede position er dog stadig at finde i den officielle 

læreplan, idet fagformålets formulering lyder som følgende; ”gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og 

historie.” (Undervisningsministeriet 2014). 

Den mest modsatrettede didaktik til den centralstyrede er den brugerstyrede. Fra denne position mener 

man, at historieundervisningens indhold må defineres af brugerne, som er eleverne selv, så undervisningen 

opleves som relevant og vedkommende. Kun på denne måde vil undervisningen sætte varige 

erindringsspor hos eleverne. Mennesker er historieskabte såvel som historieskabende, og derfor er det 

vigtigt i sig selv at videreudvikle og kvalificere deres historiske bevidsthed (Jensen, Eric 2012). Dette 

synspunkt for den brugerstyrede position finder man i fagformålets stk. 3, hvor der står, at ”Elevernes 

historiske bevidsthed og identitet skal styrkes med henblik på, at de forstår, hvordan de selv, deres livsvilkår 

og samfund er historieskabte.” (Undervisningsministeriet 2014). 

Derudover skal eleverne i udskolingen også jf. kompetencemålet for ”historiebrug” blive i stand til at 

forklare ”samspil mellem fortid, nutid og fremtid.” (Undervisningsministeriet 2014, Fælles Mål). Hele 

kompetenceområdet ”historiebrug” sætter fokus på målsætninger inden for styrkelsen af elevernes 

historiebevidsthed og lægger op til en brugerstyret og elevcentreret didaktik, hvor viden om bestemte 

historiske begivenheder kommer i anden række.    

Den tredje didaktiske position er den fagstyrede, hvor de afgørende plusord er ”historisk kundskab” og 

”faglighed” (Jensen, Eric 2012:6), og definitionsmagten bør ligge hos fagfolk. Historisk kundskab skal ikke 

udnyttes af nogen, men har værdi i sig selv (Jensen, Eric 2012:4). 

Fra denne position forholder man sig ikke til elevernes motivation i udvælgelsen af indhold, men derimod 

bør faget optræde så objektiv så muligt, og eleverne skal lære at forholde sig sagligt til historiske 

fremstillinger. ”Gennem skolens historieundervisning skal børn og unge lære at efterligne den måde, hvorpå 

faghistorikere arbejder.” (Jensen, Eric 2012:7). Den fagstyrede didaktik afspejles både i 

kompetenceområdet ”Kronologi og sammenhæng” og ”kildearbejde”. Inden for kompetenceområdet 

”kronologi og sammenhæng” er den fagstyrede ikke tilhænger af historiekanonen, pga. dens nationale 

dannelsessigte, men kundskaber bør stadig være centrale for fagets indhold, deres kronologiske forløb og 

forståelsen for principperne for opdelingen. Det er dog særligt inden for kompetenceområdet 

”kildearbejde”, at man finder mål som rummer fagets færdigheder eller metoder, som kan afspejle måden 

faghistorikere arbejder på. 

Dele af fagformålet kan også betragtes i en retning som tilgodeser den fagstyrede position. Det ses i stk. 1 i 

forbindelse med sammenhængsforståelse og kronologisk overblik og i stk. 2 i forhold til målet om at 
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”Eleverne skal arbejde analytisk og vurderende med historiske sammenhænge og problemstillinger for at 

udbygge deres forståelse af menneskers liv og livsvilkår genne tiderne og opnå indsigt i kontinuitet og 

forandring.” (Undervisningsministeriet 2014).  

Jeg har nu givet eksempler på elementer fra Fælles Mål, som knytter sig til alle tre didaktiske positioner. 

Allerede i fagformålet afspejles, som nævnt, den centralstyrede i stk. 1, den fagstyrede særligt i stk. 2 og 

den brugerstyrede i stk. 3. Fælles mål tager dermed ikke entydigt stilling til hvilken didaktik, der bør være 

den førende. Erik Lund, som er fortaler for en fagstyret historieundervisning, beskriver ligefrem historisk 

kundskab og historiebevidsthed som to inkompatible størrelser (Jensen, Eric 2012), og så er spørgsmålet 

om historieundervisningen overhovedet kan rumme alle tre, eller på hvilken måde de bør spille sammen? 

Jeg vil nu med udgangspunkt i Gardners refleksioner over læring med forståelse diskutere hvordan, man kan 

forene fagets forskellige målsætninger ved at flytte den didaktiske begrundelse væk fra de tre faste 

positioner. 

Hvilken didaktik kan rumme samtlige formål? 
Howard Gardner skriver i sit personlige forord til bogen ”Disciplin og dannelse”, at han er ”træt af 

diskussioner, der stiller én pædagogisk filosofi op over for en anden - traditionalister kontra progressive.” 

(Gardner 2001:11). Man kan betragte den traditionelle pædagogik som værende til stede i en centralstyret 

didaktik og en progressiv i en brugerstyret. Gardners kritiske perspektiv kan man med fordel påtage sig i 

forvaltningen af sin egen historieundervisning, hvor man ikke behøver at definere sin undervisning som 

værende enten central-, fag- eller brugerstyret, men fokus må derimod ligge et andet sted for at indeholde 

elementer af alle tre og dermed på bedste vis leve op til formålet for historieundervisningen i den danske 

folkeskole.  

Gardner, som er fortaler for dybde i undervisningen, lægger sig med sit didaktiske mål for forståelse 

mellem de tre nævnte positioner. Med Gardners perspektiv kan man godt argumentere humanistisk for, at 

der findes nogle emner, historiske begivenheder, som er eksemplariske for at opnå historiefaglige 

tankebaner. Emnet bør dermed ikke nødvendigvis defineres af eleverne, som den brugerstyrede didaktik 

ellers er tilhænger af, men indholdet skal dog stadig engagere eleverne, før undervisningen bliver frugtbar. 

For at overskueliggøre Gardners pointer har jeg fortolket dem og samlet dem i nedenstående model. 
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Modellen illustrerer de forskellige forudsætninger, der skal til for, at en historieundervisning vil fremme 

elevernes forståelse og sætte dem bedre i stand til at planlægge deres liv og træffe beslutninger om det på 

baggrund af historien (Gardner 2001:14). 

Modellens tre forudsætninger kan afspejle eller indeholde elementer af de diskuterede didaktiske 

positioner, men modellen har, i modsætning til Bernard Eric Jensens diskussion om enten eller, til formål at 

tydeliggøre en fortolkning af Gardners pointe om både og som en nødvendighed for, at historie får værdi i 

elevernes liv uden for skolen. 

En fagdidaktisk uddybelse af Gardners begreb - Forståelse 

Det centrale mål for en didaktik, som bygger på Gardners teori, er at opnå forståelse for fagets 

tænkemåder. Indholdet i dette mål kan belyses ud fra John Biggs model over de taksonomiske trin.  
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(Nielsen 2013:109). 

Mens en undervisning, som prioriterer bredde, primært har målsætninger inden for de kvantitative 

niveauer, placerer Gardners målsætning sig på det øverste trin inden for det kvalitative niveau. Dette trin 

tager udgangspunkt i elevens evne til at anvende fagets kundskaber og færdigheder på løsning af 

tværgående problemstillinger (Nielsen 2013:111). Det er med andre ord ifølge Gardner ikke nok blot at 

kunne beskrive historiske begivenheder, sammenligne eller forklare årsager til et historisk brud, men 

eleven skal også kunne anvende grundlæggende faglige principper i diskussioner, som måske ligger uden 

for fagets eget område.  
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En anden model jeg vil bruge for at klargøre, hvad jeg forstår ved Gardners målsætning i en historie 

didaktisk sammenhæng, er nedenstående skema lavet af Jens Pietras og Jens Aage Poulsen. 

 

 (Pietras&Poulsen 2013:236). 

Pietras og Poulsen har ud fra fagformålet kategoriseret tre kompetenceområder; kundskaber, metoder 

(som jeg tolker som identisk med begrebet ”færdigheder”) og anvendelse, og konkretiseret indholdet af de 

forskellige områder i ovenstående skema. (Pietras og Poulsens arbejde er lavet ud fra fagets gamle formål 

fra 2009, men jeg vurderer, at deres skema stadig kan fungere som et aktuelt bud på at skabe overblik over 

fagets forskellige kompetencer, der ikke er knyttet til bestemte ideologiske perspektiver). 

Skemaets midterste kolonne kan man betragte som en uddybelse af de særlige tænkemåder faget historie 

rummer, og som ifølge Gardner er centrale for elevernes faglige udbytte. Samtidig understreger Gardner 

også historiefagets anvendelsesperspektiv - dels via ovenstående sammenkobling til Biggs taksonomiske 

model og dels via Gardners egne formuleringer: ”Jeg er overbevist om, at mennesker er bedre i stand til at 
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planlægge deres liv og træffe beslutninger om det, hvis de ved hvordan andre har løst pressede situationer 

og dilemmaer - i historien.” (Gardner 2001:14). Dette citat lægger sig inden for anvendelseskolonnens 

første punkt, som altså også forholder sig til elevens handlemuligheder på baggrund af historien. Også 

inden for et bredere demokratisk samfundsperspektiv udtrykker Gardner historieforståelsens betydning: 

”Og kun udrustet med en sådan forståelse kan vi tage kyndigt del i vor tids diskussioner (og beslutninger) 

om forskellige enkeltpersoners og landes strafværdighed på baggrund af Anden Verdenskrig.” (Gardner 

2001:14). (Sætningen er taget ud af en sammenhæng, og benævnelsen af Anden Verdenskrig skal forstås 

som et eksempel).  

Sammenhængen mellem forståelse for faglige tænkemåder og historiebevidsthed 

Som nævnt tidligere indeholder Fælles Mål væsentlige målsætninger vedrørende eleverne historiske 

bevidsthed. Historiebevidsthed defineres blandt andet som ”mere end blot viden om eller interesse for 

historie. Det er bevidstheden om samspillet mellem fortidsfortolkning, nutidsforståelse og 

fremtidsforventning.” (Pietras&Poulsen 2013:63). Det indeholder altså, med henvisning til skemaet, i 

forhold til historisk tænkning blandt andet en erkendelse af historie som en konstruktion, hvilket 

indebærer, at eleven opnår kompetencer inden for historiebrug og blandt andet forståelse for sin egen 

rolle i behandlingen af historisk materiale og derigennem samspillet mellem fortidsfortolkning, 

nutidsforståelse og fremtidsforventning. I forhold til historien i anvendelse fortæller definitionen, at faget 

er mere end blot viden om eller interesse for historie, hvilket jeg i denne sammenhæng tolker som 

henvisende til fortiden, men at historiebevidsthed indebærer en forståelse af historiens eksistentielle 

betydning for både elevens egen livsverden og eget samfund, sådan at denne bevidsthed bliver en del af 

elevens identitet og handlingsorientering. At blive historiebevidst kræver med andre ord, ligeledes som 

Gardners målsætning, at man evner de historiske metoder eller tænkebaner og er i stand til at anvende 

dem i livet uden for skolen.   

I mit indledende teoriafsnit om skolen demokratiske dannelsesopgave gør jeg rede for sammenkoblingen 

mellem historiebevidsthed og demokratisk dannelse, og jeg vil derfor kun kort gøre opmærksom på den 

indbyrdes afhængighed jeg tolker der må være mellem elevernes forståelse for fagets tænkemåder, deres 

historiebevidsthed og deres demokratiske dannelse.  

2. Hvorfor dybde frem for bredde? 
Jeg vil nu hente eksempler ind fra min empiri, som udgør mine egne erfaringer med et konkret 

undervisningsforløb i en 5. klasse gennem udtalelser fra klassens elever om deres oplevelse med forløbet og 
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historieundervisning generelt. Dette vil jeg gøre som en del af min undersøgelse af, om det betaler sig at 

prioritere mere tid til de enkelte emner eller temaer i historieundervisningen. 

Vi brugte som nævnt tidligere i alt 16 lektioner på et tema om opdagelsesrejsende, mens vores praktiklærer, 

klassens fungerende historielærer, normalt ville bruge to-tre lektioner på samme tema for at nå igennem 

alle kanonpunkterne. Klassens fungerende historielærer vil med andre ord prioritere bredde, at nå igennem 

mange emner eller temaer, og dermed have fokus på kundskaber i tråd med en centralstyret didaktik. Vi 

valgte at bruge alle 16 tildelte lektioner til ét tema og havde med andre ord fokus på dybde.  

Elevernes stemmer - analyseskema over deres oplevelse med 

historieundervisningen 
Jeg har udformet et skema til at indeholde elevernes beskrivelser af henholdsvis vores forløb og deres 

normale forhold til historie, som henviser til den historieundervisning, de er vant til fra 3. klasse til nu, og 

som er blevet varetaget af den samme lærer. Beskrivelserne er hentet fra de fire elevinterviews samt fra 1. 

lektion, se empiriafsnit. Skemaet letter overblikket og sammenligningsopgaven. 

 - vores forløb - deres normale historie uv. 

Hvilket tal beskriver deres 

forhold til: 

E1: 2 

E2: 3 

E3: 3 

E4: 3 

E1: 1 

E2: 2 

E3: 2 

E4: 3 

FRA 1. LEKTION: 

8 elever: 1 

11 elever: 2 

2 elever: 3 

 

Hvilke tillægsord bruger de om: E1: ”Sjovt at lave noget andet”. 

E3: ”Sjovt at lave noget andet end 

at læse i bogen”. 

Alle udtaler, at det var sjovt med 

læseteater. 

E1: ”Jeg synes det plejer at være 

sådan lidt kedeligt”. 

FRA 1. LEKTION:  

Elev som svarede 1: ”Læreren gør 

det kedeligt.” 

Elev som svarede 1: ”For 

ensformig undervisning. Han er 

kedelig at høre på.” 
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Hvilke arbejdsmåder eller 

materialer nævner de i forhold 

til: 

Alle nævner læseteater eller 

skuespil - at lave det og se de 

andres. 

Alle nævner billeder som 

materiale.  

E1: ”Vi plejer bare at skulle læse i 

vores bog eller se en film om et 

eller andet”. 

E2: ”Vi plejer sådan mest at læse i 

bogen”. 

E3: ”Normalt læser vi højt fra en 

bog og så laver vi nogle opgaver”. 

Hvad siger de om udbyttet af 

disse arbejdsmåder eller 

materialer i forhold til: 

E1: ”Det er sådan lidt mere 

spændende når det er med 

billeder, end når det bare er 

tekst”.  

E2: ”Dem (billederne) kigger jeg 

sådan tit på, og så kan jeg bedre 

sådan forestille mig det”. 

E3: ” (…) så var det sjovere bare 

at se det, hvordan det var (på 

billedet i en tekst), og så var det 

nemmere at forestille sig hvordan 

de brugte det og sådan”.  

E3: ”Vi lærer på en anden måde, 

(…)Men det er ligesom at når man 

bare læser op for en bog og det 

var ham dér, der gjorde det. Men 

med det her teaterstykke var det 

en fra klassen der spillede det, fx 

kan jeg huske at det var Vitus der 

var ham der dolkede Lucas, som 

spillede James Cook og sådan 

noget, så jeg synes man kan 

huske det på den måde med de 

der sjove oplevelser”. 

E4: (Til spørgsmål om eleven 
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fandt læseteatret relevant for 

historie): Ja, fordi vi skulle finde 

de historiske ting, hvor I dansk, 

må man jo godt lave lidt mere om 

på tingene. 

 

Sammenfatning af analyseskema 

Elevernes beskrivelser indeholder tillægsordene ”sjov” og ”kedelig” til at beskrive deres oplevelser med 

henholdsvis vores forløb og deres normale undervisning. De synes generelt historieundervisningen i vores 

forløb har været sjovere end den historieundervisning, de er vant til. De fortæller, at deres normale 

undervisning er ensformig, og at den for de meste består af læsning fra ”bogen”, hvilket henviser til én 

bestemt grundbog, opgaver til teksten og nogle gange film.  

De fremhæver læseteatret som en sjov arbejdsmåde, hvor E3 også siger at man blandt andet lærer mere, 

da eleven bedre husker den historiske fortælling gennem ”sjove oplevelser” med klassekammeraterne som 

agerende historiske personer. E4 giver også udtryk for, at eleven er bevidst om arbejdsmådens relevans for 

faget historie, fordi man, i modsætning til hvis man for eksempel lavede teater i dansk, skal forholde sig til 

de historiske kundskaber.  

Eleverne giver også udtryk for, at billeder har en positiv effekt på deres oplevelse med historie. De 

fortæller, at billeder gør undervisningen mere spændende, da det gør en tekst nemmere at forstå, hvis der 

også er illustrationer, samt at billeder i det hele taget gør det nemmere for dem at forestille sig fortiden. 

Jeg vil nu undersøge om arbejdet med teater og billeder, ud over, ifølge eleverne, at være ”sjovere” end at 

læse og besvare opgaver i en grundbog, også fremmer deres faglige forståelse og dermed underbygger 

formålet med historieundervisningen. 

Æstetisk læreproces - Hvad er det? 

Elevernes arbejde med drama og billeder indeholder elementer fra æstetiske læreprocesser, jeg vil derfor 

kort beskrive, hvad man forstår ved denne læringsmåde. 

Æstetisk læringsmåde er karakteriseret ved, at eleven omsætter sine indtryk af verden til et æstetisk udtryk 

(Sandager 2005:90) gennem et personligt og sanseligt formsprog, som taler fra følelse til følelse 

(Austring&Sørensen 2006: 69). ”Materialet, som bearbejdes gennem en æstetisk læreproces, er kropsligt 

lagrede følelser og oplevelser - i samspil med impulser fra den omgivende verden.” (Sandager 2005:90).  
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Den æstetiske dannelsestænkning deler det ærinde med den konstruktivistiske læringsproces at lægge 

vægt på elevens ”ejerskab” (Schnedler 2005:20). 

Drama i historieundervisningen - Hvordan kan det bidrage til forståelse? 
Eleverne skulle i slutningen af vores forløb konstruere en historisk fortælling om en opdagelsesrejsende, som 

har fået historisk betydning, og dennes bedrifter. Informationerne til historien skulle primært findes gennem 

søgning på internettet, og historien skulle udformes, så den kunne fremføres som et læseteater.  

Denne arbejdsproces indeholder elementer fra den æstetiske læringsproces, ved at eleven påtager sig en 

rolle, identiteten af en levet historisk person, og gennemlever dennes tid og livsforløb. På den måde kan 

det faglige stof kombineres med elevens egne følelser og oplevelser, fordi skuespillet fremmer indlevelse 

og forståelse for de motiver og drivkræfter, der har haft indvirkning på den menneskelige handlen, og 

eleven tvinges dermed til at reflektere over sine egne holdninger og værdivalg (Lolck 1998:52). I 

modsætning til den rene definition af æstetisk læreproces, som er beskrevet ovenover, skriver Merete 

Lolck (1998) om drama i historieundervisningen, at det er vigtigt at opnå en baggrundsviden, inden man 

udøver drama eller rollespil, for at historieundervisningen ikke blot bliver ren underholdning. Holdningen 

fra Lolck berettiger dermed den research der gik forud for konstruktionen af fortællingerne og 

teaterstykkerne i klassen, og at materialet ikke blot var elevernes kropsligt lagrede følelser og oplevelser fra 

deres livserfaring generelt, men at de blev suppleret eksplicit med historisk kundskab om en betydningsfuld 

opdagelsesrejsende.  

I forhold til målet om at lære historie med forståelse kan drama derudover som arbejdsmåde skabe 

indlevelse i de historiske begivenheder, så undervisningen fyldes med ”sjove oplevelser”, som E3 udtrykker 

det. Dette er et udtryk for engagement, hvilket fremmer elevernes evne til at huske de historiske 

kundskaber. Læring optimeres dermed ved at eleven får en personlig oplevelse med indholdet i deres 

historiske fortællinger enten som agerende skuespiller eller som tilskuer til sine klassekammeraters 

dramatisering. 

I selve konstruktionen af fortællingen skulle eleverne selv finde de historiske informationer på internettet 

og derefter vælge og fravælge i forhold til deres opdagelsesrejsendes betydning for eftertiden. I denne 

skabende proces er den æstetiske læringsmåde ikke så meget til stede, da rammen for indtrykkene er 

indskrænket, men derimod fremmede dette arbejde de historiske tankebaner i forhold til kildekritiske 

færdigheder og historiebrug. Der er dog ingen af de interviewede elever, der fremhæver denne fase af hele 

arbejdet med og frem mod fremførelsen af deres teaterstykker, og man kan dermed tolke denne fase som 

ikke speciel mindeværdig eller sjov for eleverne. Det er dog stadig de informationer, de fandt og valgte i 

denne fase, der udgjorde det faglige fundamentet i deres fortælling, som de levede sig ind i og dermed 
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forholdte sig emotionelt til i deres skuespil. Hvis man forestillede sig, at man som lærer stoppede processen 

ved konstruktionen af fortællingen, som ikke udgør en æstetisk udtryksform, men derimod en sproglig 

lineær (bliver forklaret i næste afsnit om billeder) udtryksform, ville elevens engagement mangle i det 

samlede arbejde med indholdet, og eleven ville ikke opnå ejerskab til indholdet. Dermed ville de historiske 

kundskaber muligvis ikke lagres, og færdighederne ville ikke give mening og blive en del af elevens 

forståelse. Dette tænkte eksempel fremhæver min pointe med at dybde, som altså er mere tidskrævende, 

betaler sig for at eleven ikke blot præsenteres for historisk viden, men opfordres til at forholde sig til den 

og dermed øge potentialet for at opnå læring med forståelse.      

Billeder i historieundervisningen - Hvordan kan de bidrage til forståelse? 
Ifølge Chammon og Jensen (2006:86) knytter elevens forståelse af et billede sig til en ikke-lineær 

erkendelsesform. I denne erkendelsesform findes der ikke kausalitet som i for eksempel en fagtekst, hvor 

informationerne kommer i ordnet form og appellerer til elevens logik og begrebslige viden. Billeder i 

undervisningen inviterer til æstetiske oplevelser, da de vækker følelser i eleverne på baggrund af deres 

egne personlige erfaringer og forforståelser. I forhold til E1s udtalelse om, at undervisningen bliver mere 

”spændende”, når der er billeder, kan denne oplevelse understøttes af Chammon og Jensens budskab om, 

at billeder på en anden, mere intuitiv måde kan give indsigt i en stemning af tiden eller begivenheden og 

lægge op til nysgerrighed og indlevelse. De skriver endvidere, at ”Indlevelsen giver eleverne ejerskab til 

historien, og kan gøre arbejdet mere relevant.” (Chammon&Jensen 2006:89). Billeder kan altså være et 

redskab til at vække elevens interesse og nysgerrighed i forhold til en tekst eller et emne. Det, at man som 

elev oplever undervisningen som spændende, vidner om et engagement, hvilket ifølge Den Danske Ordbog 

betyder, at man er optaget og følelsesmæssigt involveret. Ifølge Gardner og det konstruktivistiske 

læringssyn er engagement en af forudsætningerne for, at man kan opnå læring med forståelse.  

Derudover udtaler flere af eleverne, at billeder er en hjælp til bedre at kunne forestille sig ”det”, hvilket må 

henvise til fortiden. Billeder kan med sin ikke-lineære formidling udtrykke noget, som taler til elevernes 

intuitive følelser og sanser (Chammon&Jensen 2006:89). Dette kan i samspil med andet lineært materiale, 

som formidler en bestemt historisk kundskab, ifølge Chammon og Jensen (2006:89) fremme en mere 

helhedsorienteret forståelse af en historisk periode. Dette synspunkt kan understøttes af Mette Boritz, som 

skriver (2011:97), at sanser kan spænde over tid, og de kan bringe os i nær forbindelse med fortiden på 

måder, som de fleste dyrebare tanker aldrig vil kunne gøre.  

Det elevinterviewene kan fortælle om virkningen af billedinddragelsen i vores forløb er, at billederne har 

gjort indtryk på elevernes oplevelse af undervisningen og fremmet deres engagement, hvilket er en 

forudsætning for at der kan ske læring med forståelse. Derudover vidner deres beskrivelser af, at billederne 
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hjalp dem med deres indre forestillinger om at de måske har opnået et større ejerskab til indholdet og 

bedre grundlag for at forholde til historiske problemstillinger.  

Jeg har nu fremført eksempler på, at en dybdegående undervisning, hvor man arbejder med et enkelt tema 

over lang tid, har bedre muligheder for at kunne gøres varieret ved inddragelse af for eksempel drama eller 

billedarbejde. Jeg har haft erfaring med at disse konkrete arbejdsmåder eller materialer engagerer eleverne, 

idet de selv beskriver undervisningen som ”sjov”. Jeg har derudover også argumenteret for at inddragelse af 

henholdsvis drama og billeder i undervisningen kan være redskaber til at fremme en dybere forståelse for 

fagets tankebaner, hvilket er Gardners begrundelse for at prioritere mere tid på arbejdet med de enkelte 

emner. Derudover har jeg begrundet hvorfor netop elevernes historiebevidsthed fremmes i takt med deres 

faglige forståelse i historie. Det er derfor interessant at undersøge, om min empiri kan fortælle noget om, 

hvorvidt min teoretiske argumentation holder vand, og om det overhovedet lykkedes at fremme elevernes 

historiske bevidsthed gennem en dybdegående undervisning.    

Analyse og vurdering af elevernes historiske bevidsthed 
Jeg vil nu analysere og vurdere de fire interviewede elevers niveau af historisk bevidsthed på baggrund af 

elevernes svar på interviewguidens 4. og 5. punkt om historiefaget generelt.  

Alle fire elever beskriver historie som et fag, hvor man lærer om fortiden. Alle giver også udtryk for, at 

historie er meningsfuldt på den måde, at det er godt at lære noget om, hvordan det var engang. E1 giver et 

eksempel, hvor han fortæller om sin fætter, som godt kan lide at udfordre ham i historiske quizzer, hvor E1 

gennem historieundervisningen får nemmere ved at besvare quizspørgsmålene. Denne brugbarhed af 

historisk kundskab, som man i forbindelse med quizspørgsmål må formode appellerer til faktaviden, vidner 

om en manglende bevidsthed om historiefaget som et, ifølge Kvande, identitetsbyggende fag, og ifølge Erik 

Lund er denne opfattelse af viden uden værdi, når eleverne skal kunne træffe bevidste og begrundede valg 

vedrørende fremtiden (Jensen, Eric 2012:13). 

Til gengæld fortæller E3, ”at man lærer om ting, der er sket, og vigtige personer, som har gjort noget vigtigt 

for den måde vi lever på nu, (…) og fordi man på den måde kan se, hvordan det har udviklet sig”. E4 siger 

også i forbindelse med spørgsmålet om fagets berettigelse i skolen, at det er ”for at få svar på nogle ting”. 

Disse ”ting” kan tolkes som, at de henviser til virkelighedstilstande i dag. Disse to udtalelser udtrykker en 

bevidsthed om, at de selv, såvel som samfundet i dag, er historieskabte. De betragter dermed ikke blot 

historisk viden som noget uden for dem selv, men også som meningsfuld for deres eget liv eller samfund. 

Ingen af de fire elever giver dog udtryk for en forståelse af historiefaget som samfundsbyggende, jf. 

Kvandes terminologi, eller dem selv som historieskabende. Til spørgsmålet om hvad man skal bruge historie 
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til uden for skolen, svarer alle fire, at de ikke ved det. To ud af de fire interviewede elever demonstrerer en 

opfattelse af, at faget bygger på et skel mellem ”dengang” og nu, mens de to andre er opmærksomme på 

at nutiden er et produkt af datiden. Ingen af dem giver udtryk for en bevidsthed om historiens eller deres 

egen rolle i forhold til fremtiden.  

Tilbage står en følelse af, at eleverne har opfattet vores forløb som sjovt, men ikke specielt lærerigt i forhold 

til selve formålet med faget.  

Howard Gardner ytrer i sit personlige forord, at han er ”træt af indlæg fra undervisere, der fokuserer på det 

instrumentale eller det øjeblikkelige. (…) Bør vi have lokal kontrol, nationale standarter, internationale 

sammenligninger?” (Gardner 1999:11). Gardner kan med denne kritik indlede en diskussion af, hvad man 

forventer at kunne måle ved elevers læring og hvordan.  

3. Hvordan evaluerer man udbyttet af en dybdegående undervisning?  
 

Evaluering af elevernes læring på baggrund af interviewene  
Evaluering kan have to formål: at evaluere undervisningen, procesorienteret, eller at evaluere læringen, 

resultatorienteret (Agersgaard 2013:213f).  

I elevinterviewene får jeg beskrivelser af elevernes oplevelse og holdninger til den foregåede undervisning. 

Som sagt spiller elevernes engagement en stor rolle i forhold til undervisningens potentielle 

læringsudbytte. Interviews er her en god metode til at få kendskab til elevernes tanker og opfattelser 

(Agersgaard 2013:214) for derigennem at få et billede af, om elevernes opfattelse af undervisningen flugter 

med hensigten, jf. læreplanens forskellige repræsentationsformer. Det er elevernes læring der må være i 

centrum, og derfor er det også væsentligt at lytte til deres stemmer i sin udvikling af undervisningen. 

Jeg vil derimod problematisere brug af interviewene til en resultatorienteret evaluering. Man kan være 

tilbøjelig til at konkludere, at E3 har forstået den ene del af historiebevidsthedskompetencen, det at 

nutiden er et produkt af fortiden, og at E1, som forventer at bruge historieundervisningens udbytte i 

quizspil, ingen forståelse har for fagets tænkemåder. Jf. den valgte interviewmetode er det tilladt at 

fortolke på interviewpersonens svar, og det er, hvad jeg har gjort i den ovenstående analyse og vurdering i 

forhold til at få et billede af deres historiske bevidsthed på netop dette empiriske grundlag. Men 

spørgsmålet er så, hvor valid denne metode egentlig er i forhold til at måle elevernes forståelse på et 

kvalitativt niveau?  
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E3’s udsagn i forbindelse med elevens beskrivelse af faget; ”at man lærer om ting der er sket og vigtige 

personer, som har gjort noget vigtigt for den måde, vi lever på nu”, er i princippet kun et tegn på, at eleven 

har en viden om fagets tænkemåder, men svaret og de efterfølgende i samtalen kan principielt ikke 

fortælle, om eleven forstår indholdet i sætningen og dermed kan anvende fagets tænkemåder i eller uden 

for skolen.  

E2 giver derimod ingen tegn på en forståelse af samspil mellem hverken fortid, nutid eller fremtid. Denne 

manglende bevidsthed kan være et tegn på, at eleven mangler forståelse. At konkludere dette vil dog være 

en fejl set i perspektivet fra konstruktivismen og fra teorier om tavs viden:  

Inden for teorier om tavs viden accepterer man, ”at der hos ethvert individ findes en tavs kundskab/viden, 

en for-forståelse om noget, som vi ikke kan udtrykke os om, og som derfor i høj grad er alene om at måtte 

forfølge.” (Sandager 2005:44). Man taler om to former for tavs viden: aktuel tavs viden, som ikke er, men 

som principielt kan blive italesat på relativt udtømmende måder, og principiel tavs viden, som ligger uden 

for det eksakte sprogs grænser (Sandager 2005:44).  

Man kan udelukkende ud fra interviewet, som altså eksplicit og sprogligt behandler elevens forståelse af 

faget, ikke vide om E2 bærer en aktuel tavs viden om sin egen historiebevidsthed. Opgaven bliver for 

læreren at finde en evalueringsform, som kan sætte denne tavse viden i spil på en anden måde end, så 

eleven ikke skal metakommunikere om sin egen forståelse.  

I øvrigt må man ifølge Olga Dysthe (2010:40) også være opmærksom på at vælge en evalueringsform som 

passer til didaktikkens bagvedliggende læringssyn. Jeg ville med andre ord vedkende mig en videnskabelig 

eller behavioristisk tilgang til evaluering eller læring, hvis jeg forventede at kunne drage konklusioner over 

elevernes forståelsesmæssige udbytte af vores forløb på baggrund af de gennemførte elevinterviews, der 

danner det empiriske grundlag i denne undersøgelse. 

Jeg vil blot kort nævne, at der til denne diskussion også knytter sig en anden uomtalt problemstilling; om 

historiebevidstheden skal kunne sprogliggøres af eleven, før man ved om tændemåden er opnået. I 

begrebet historie-bevidsthed ligger der implicit en forventning om en metaforståelse. Bevidsthed bliver, i 

modsætning til det ubevidste, defineret som ”den del af psyken som kan erkendes og kontrolleres (…) (Den 

Danske Ordbog). Definitionen sprænger dermed rammen for teorien om tavs viden i hvert fald i vurderings 

øjemed. Jeg gør blot opmærksom på denne del af diskussionen, fordi jeg mener den er væsentlig, men jeg 

vælger ikke at fordybe mig i den i denne opgave.  
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Interviewmetoden har været brugbar for at få elevernes tanker om det gennemførte forløb, som vi havde til 

formål at gøre varieret og dybdegående for dels at gøre undervisningen mere oplevelsesrig og engagerende 

og for at udvikle elevernes forståelse for fagets tænkemåder og derigennem historiebevidsthed. 

Interviewmetoden har dog ikke vist sig at være en fordelagtig metode til at blive klogere på de fire elevers 

læring, altså direkte udbytte af undervisningen i forhold til deres udvikling af historisk bevidsthed.  

Hvis jeg kunne have valgt anderledes, hvilken evalueringsform vil i stedet egne sig bedre til at vurdere 

eleverne forståelse og historiske bevidsthed?  

Egnede evalueringsformer for vurdering af forståelse og metodeovervejelser 
Hvis jeg var interesseret i at få et mere validt billede af elevernes historiebevidsthed burde jeg have været 

opmærksom på tegn på forståelse under elevernes arbejde med aktiviteterne, så vurderingen bliver 

integreret i læringsprocesserne. ”De omfattende præstationer, som er nødvendige for at vurdere 

begrebsforståelse og evnen til at ræsonnere, er ofte implicerede i interaktion med andre mennesker, med 

redskaber eller genstande, hvilket skaber naturlige eller ’autentiske’ aktivitetssituationer.” (Dysthe 

2010:43). Der må altså være kongruens mellem indhold og form af evalueringen. I forløbet kunne vi have 

haft et opmærksomt blik efter tegn på elevernes forståelse, da de konstruerede deres historiske 

fortællinger under deres samtaler om, eller tavse, valg og fravalg af informationer eller i deres tilgang til de 

kilder de fandt eller brugte på nettet. Det kunne også have været under fremførelsen af deres 

teaterstykker, at man kunne have fundet tegn på forståelse gennem deres indlevelse eller måde at 

gestikulere handlingen eller personer på. Disse tegn ville kunne observeres og noteres, i form af deltagende 

observationsmetoder (Andersen 2002:199ff), og, i stedet for interviewene, blive undersøgelsens empiriske 

grundlag for en resultatorienteret evaluering af deres læring og dermed udbytte af en dybdegående 

undervisning.  

Før man kan evaluere på elevernes forståelse eller historiske bevidsthed, må de givne aktiviteter også 

skabe en ramme for at eleven kan komme til at demonstrere sin forståelse (Dysthe 2010:42). Det vil kræve 

åbne opgaver af problemløsende karakter (Dysthe 2010:42), for at man kan være sikker på, at eleven ikke 

blot reproducerer en bestemt viden eller færdighed.  

Hvis jeg under praktikforløbet havde været opmærksom på disse faktorer, hvilken indsigt ville jeg så kunne 

forvente at få i elevernes læring på det kvalitative niveau? 



Anne Conrad-Petersen, z110103 
Bachelor opgave 2015 

Læreruddannelsen Zahle 
 

Dybde eller bredde i historieundervisningen?  Side 28 af 43 
 

Hvad kan man overhovedet forvente at kunne måle, og hvilken betydning får det 

for undervisningen? 

Der er i Fælles Mål klare målsætninger for, hvad eleven skal kunne i forbindelse med sin udvikling af 

historiebevidsthed, og derfor forventer man som lærer også at kunne måle udbyttet af sin undervisning i 

forhold til disse læringsmål. Man vil via en videnskabelig tilgang til evaluering godt kunne få et validt og 

reliabelt (sammenlignelige resultater) svar på elevernes læring inden for et kvantitativt niveau. På dette 

niveau eksisterer der klare standarter for, hvornår en elev har opnået målet. 

Mens man inden for en behavioristisk didaktik opdeler læringsstoffet i isolerede enkeltdele, som er lette at 

teste (Dysthe 2010:46), er målsætningen inden for Gardners teori mere helhedsorienteret og må derfor 

være sværere at måle. Forståelse og historiebevidsthed er i modsætning til objektiv viden, som eksisterer 

uden for eleven, egenskaber, der skal udvikles inden i eleven og blive til en del af elevens identitet og 

forståelse af verden. 

Den æstetiske udforskning flytter i modsætning til den videnskabelige fokus væk fra lærerens mål om 

kontrol til forståelsesformer. Dette kan have den virkning, at læreren med en æstetisk tilgang til evaluering 

i højere grad vil acceptere, hvis elevernes læringsudbytte ikke nødvendigvis viser sig eksplicit og ikke kan 

blive til genstand for kontrol. I stedet kan læreren være mere til stede under elevernes arbejde med 

opmærksomme øjne og ører og motivere til eleverne til medvirken og dialog omkring deres egen proces og 

forståelsen forbundet hertil (Schnelder 2005:17).   

Historiebevidsthed har fremtrådt som en væsentlig målsætning i Fælles Mål siden 1995 (Pietras&Poulsen 

2013:62), men Pietras og Poulsen skriver (2013:80), at historiebevidsthedsbegrebet dog har haft en 

langsom gennemslagskraft i praksis, fordi det i mange år har været yderst sparsomt med ideer og specifik 

inspiration til, hvordan lærere i praksis planlagde, gennemførte og evaluerede en sådan undervisning.  

I denne sammenhæng finder jeg det også relevant at henvise til Olga Dysthe. Hun skriver (2010:47), at 

mange lærere stadig i dag, selvom det dominerende læringssyn ikke længere er behavioristisk, er bange for 

at være for subjektive og derfor let kan blive bytte for en testkultur. 

De sparsomme ideer, til hvordan man konkret iværksætter en didaktik, der repræsenterer ideologien bag 

historiebevidsthedsbegrebet, kan muligvis forklares ud fra denne frygt for at være subjektive i 

evalueringen. Så selvom historiekanonens rolle er blevet reduceret, kan denne frygt alligevel resultere i at 

man, som lærer, falder tilbage til en kundskabsorienteret undervisning, som ikke fremmer 

historiebevidsthed.  
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Denne fortolkning af sammenhængen mellem evalueringsforventninger og manglende prioritering af 

dybdegående undervisning med fokus på historiebevidsthed, vil jeg bruge i min fremadrettede praksis ved 

at stole på de teoretiske belæg jeg har fremført i denne undersøgelse for en dybdegående undervisning, og 

ikke blive frustreret i undervisningen, hvis jeg ikke føler jeg har helt greb om elevernes læringsudbytte i 

forhold til målsætninger på det kvalitative niveau. 

Jeg kunne vælge at afslutte min undersøgelse nu og konkludere at vores forløb havde været sjovt, ud fra 

elevernes beskrivelser, og lærerigt, primært vurderet på et teoretisk grundlag, og at jeg i øvrigt ikke kan 

vurdere de fire elevers forståelsesmæssige læringsudbytte på baggrund af min empiri. Dette ville dog ikke 

være særligt konstruktivt.  

Reflekterende praktiker - Plads til forbedring? 
Jeg ønsker i stedet afslutningsvis at leve op til principperne for den reflekterende praktiker, som indebærer 

konstruktive refleksioner, der peger tilbage mod praksis og udviklingen af denne. Denne praksis kan i øvrigt 

også begrundes i min tilslutning til den æstetiske udforskningsformidling, som ikke tilstræber 

sandhedskonklusioner men derimod dialog.  

Idet at jeg i denne undersøgelse ikke er i besiddelse af empiri fra en løbende evaluering, som ellers ville 

være den mest hensigtsmæssige, når det drejer sig om evaluering af elevernes forståelse, vil jeg alligevel 

forholde mig kritisk til vores iværksatte undervisning, jf. læreplanens forskellige repræsentationsformer. 

Dette må ske på baggrund af det empiriske grundlag, jeg har til rådighed i form af elevinterviewene, som 

kan betragtes som den erfarede læreplan. Derfor vil jeg vende tilbage til de to fremhævede arbejdsmåder, 

drama og billedinddragelse, for at pointere nogle punkter, som jeg med fordel kan være opmærksom på for 

at tilstræbe deres fulde potentiale som redskaber til at lære historie med forståelse.  

Idéer til forbedring af praksis 

Opmærksomhedspunkter inden for drama som arbejdsmåde 

Ifølge Merete Lolck (1998:54) er efterbehandlingen på drama i historieundervisningen en væsentlig faktor 

for, at eleverne opnår forståelsen for motiver og handlinger i dramatiseringen af det historiske scenarie 

samt konsekvenserne for disse.  

Uden en grundig efterbehandling kan vi have risikeret, at eleverne har udviklet det Pietras og Poulsen 

betegner som en ”traditionel historiskbevidsthed”, hvor ”Fortid, nutid og fremtid ses som et 

sammenhængende hele. (…) Fortællingerne om fortiden (…) tages for givet og anses for at være 

evigtgyldige. De ses derfor som fundamentet for nutidens samfund - og bæres stort set uændret videre ind i 

fremtiden.” (Pietras&Poulsen 2013:74).  Dramatiseringen kan stadig fremme indlevelsen i, hvorfor historien 
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gik sin gang, men ikke nødvendigvis en forståelse af at historien er afhængig af levende aktører og at 

historien kunne være gået anderledes. Ikke med mindre dette gøres til indhold i et efterfølgende arbejde 

eller samtale.  

Man kunne også have ændret hele rammen for dramatiseringen. I stedet for at indøve og fremføre en 

historisk fortælling kunne man have arbejdet med rollespil og kontrafaktiske hypoteser. Denne 

arbejdsmåde har, ifølge Erik Lund, til formål at ”motvirke den sterke opplevelse mange elever får av 

historien som en determinert process”, og kan i stedet ”gi eleverne en opplevelse av at mennesket har valg 

innenfor gitte rammer, og dermed ansvar for ”historiens gang”.” (Lund 2011:123).  

Opmærksomhedspunkter ved inddragelse af billeder 

Som jeg skrev tidligere, er det vigtigt ved inddragelsen af billeder i undervisningen, at eleverne også skal 

arbejde videre med deres intuitive indtryk af billederne. Som beskrevet i analysen, har billederne haft en 

positiv effekt på elevernes engagement og forestillingsevne i undervisningen, men for at opnå forståelse, 

må de også arbejde med fagets tankebaner ved, ifølge Gardner (2001:134), at bruge oplysningerne på nye 

måder. Derfor vil jeg fremover være opmærksom på at udforme opgaver, hvor de for eksempel, som 

Chammon og Jensen (2006) foreslår, skal fremstille før- og efterbilleder eller konstruere historiske 

fortællinger på baggrund af deres oplevelse med billedet. Jeg vil dog også være opmærksom på, at formen 

ikke bliver for ”kedelig”. Med det mener jeg, at man skal udnytte billeders potentiale for indlevelse og 

engagement, og ikke altid putte elevernes æstetiske og intuitive oplevelse med billedet ind i en ramme som 

kræver en sproglig funderet bevidsthed. At tegne før- og efterbilleder er eksempler på rene æstetiske 

processer, hvor eleven skal udtrykke sine æstetiske indtryk og oplevelser til endnu et æstetisk udtryk. Disse 

produkter vil, jf. mine overvejelser med evaluering, være vanskeligere at evaluere elevens forståelse ud fra 

med en videnskabelig tilgang i forhold til en historisk fortælling. Her må lærerens subjektive oplevelse af 

elevens indlevelse og udtryk være berettiget til at blive evalueringens primære instrument. Desuden vil jeg 

også konkludere ud fra tolkning af Gardners teori (Gardner 2001:12ff), at æstetiske oplevelser, selv i 

historieundervisningen, også nogle gange berettiget i sig selv, for at eleven opnår en helhedsorienteret 

forståelse af verden, som både indebærer sandhed, skønhed og moral.  

Konklusion 
Fælles Mål og fagformålet udtrykker et kompromis mellem forskellige ideologiske retninger for, hvad 

historiefagets opgave må være, og hvilken didaktisk overbevisning undervisningen må udspringe af. Disse 

forskellige ideologier har derfor alle sat deres aftryk i den formelle læreplan, som historielærere skal leve 

op til. Erik Lund, som er repræsentant for en af ideologierne, den fagstyrede, mener dog ligefrem, at den 
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fagstyrede og den brugerstyrede er så forskellige i deres didaktiske overbevisning, er de ikke kan forenes. 

Dette synspunkt er ikke særlig konstruktivt, når man som lærer selv skal forberede undervisning, så jeg 

mener, man med fordel kan flytte sit udgangspunkt for den didaktiske diskussion væk fra de tre 

præsenterede til et nyt, som på en og samme tid repræsenterer sig selv og indeholder elementer fra alle 

tre.  

Min opfattelse af formålet med historiefaget i folkeskolen udspringer af pædagogisk-didaktiske synspunkter 

fra Howard Gardner om, at de didaktiske valg først og fremmest må tjene udviklingen af elevernes 

forståelse af fagets tænkemåder. På den måde kan faget få en reel betydning i deres videre liv ved, at de 

forstår sig selv og betydningen for at samfundet kan forblive produktivt gennem kendskab til og forståelse 

for den historiske udvikling. Med andre ord må målet inden for historiefaget være at udvikle elevernes 

historiebevidsthed, så de forstår sig selv som værende historieskabte såvel som historieskabende på 

baggrund af en forståelse for samspillet mellem fortid, nutid og fremtid. Dette mål for forståelse og 

anvendelse kræver ifølge Gardner en fyldig, sonderende og mangesidig undersøgelse, og læreren må derfor 

prioritere at gå i dybden med et begrænset antal emner.  

Vores praktiklærer var frustreret over de få timer historieundervisningen har til rådighed, og derfor har han 

valgt at prioritere bredde frem for dybde. Gennem samtaler med hele klassen og interviews af fire elever 

får jeg kendskab til elevernes oplevelse af undervisningen. De beskriver deres normale undervisning, med 

fokus på bredde, som ”kedelig” og vores dybdegående forløb som ”sjov”. Det engagement, der viser sig i 

forbindelse med vores undervisning, er set fra et konstruktivistisk syn på læring og ifølge Gardner en 

forudsætning for, at eleverne kan opnå læring med forståelse. De aktiviteter eleverne beskriver som 

”sjove” er henholdsvis læseteatret og inddragelsen af billeder. Drama i historieundervisningen kan fremme 

indlevelse og dermed forståelse for, i dette tilfælde, elevernes historiske fortællinger. I indlevelsen 

kombineres det historiefaglige med elevens egne følelser og oplevelser. Dette lever op til den æstetiske 

læremådes formål; at give eleverne ejerskab til læringsprocessen. Billeder appellerer til den ikke-lineære 

erkendelse og kan skabe et æstetisk indtryk hos eleverne, som kan vække følelser og nysgerrighed. Dette i 

sig selv kan forklare elevernes positive oplevelse med billederne. Derudover kan billeder i 

historieundervisningen fremme en værdifuld helhedsorienteret indlevelse og forståelse for en historisk 

periode eller begivenhed, når man kombinerer billedernes sanselige sprog med informationer fra andet 

lineært materiale.   
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De ”sjove” aktiviteter har altså teoretisk set indeholdt læringsmæssige potentialer for at fremme elevernes 

forståelse og historiebevidsthed, men i interviewene ser man dog kun begrænsede tegn på sådanne 

læringsmæssige udbytter.  

På baggrund af principperne for en æstetisk udforskning og et konstruktivistisk syn på læring, kan man dog 

ikke betragte interviewene som en valid baggrund for at evaluere elevernes læringsudbytte af forløbet. Er 

man interesseret i at få et billede af elevernes historiebevidsthed, bør man i stedet evaluere elevernes 

forståelse undervejs i deres arbejde med aktiviteter, hvor de ikke blot kan slippe af sted med at formidle 

kundskaber, men skal anvende dem og fagets øvrige færdigheder i problemløsning. Samtidig med at man 

som lærer skal være bevidst om målet med den evalueringsform man vælger, skal man også være 

opmærksom på den forventning man via sit læringssyn har til målbarheden af elevers læring. I modsætning 

til måling af kvantitativ viden, kan man ikke, som i videnskabelig forskning, kontrollere elevers forståelse. 

Hvis man har denne forventning til evaluering, kan man miste troen på, at eleverne overhovedet lærer 

noget af ens dybdegående undervisning. Dette kan have den konsekvens, at man falder tilbage på en 

kundskabsorienteret, ”kedelig” undervisningsform og illusionen om at eleverne lærer mere under denne 

didaktiske prioritering. 

På den baggrund vælger jeg fortsat at finde elevernes oplevelser med den dybdegående undervisning 

betydningsfulde og gennem mine teoretiske argumentationer at tro på at denne prioritering forsat skaber 

de bedste vilkår for at fremme elevernes forståelse for fagets tænkemåder jf. formålet med faget. Der vil 

dog altid være plads til forbedring, og gennem teorien er jeg også blevet opmærksom på, hvordan arbejdet 

med drama og billeder kan udvikles i relation til formålet. Jeg vil derudover fremadrettet være opmærksom 

på at foretage løbende evalueringer, som skal være funderet i et samspil mellem min subjektive 

tilstedeværelse og mine professionelle refleksioner og på den baggrund skabe bedre vilkår for udviklingen 

af dybdegående undervisning. 

Perspektivering 
I 2007 blev historie gjort til prøvefag. Dette kan ses som endnu et eksempel på en forventning fra 

samfundet om at læring kan eller bør kunne videnskabeliggøres, og dermed flytte fokus væk fra 

betydningen af den løbende evaluering og lærerens subjektive rolle i relation til vurderingen af elevens 

forståelse og historiebevidsthed. Særligt i eksamener bliver eleven gjort til objekt for en ydre vurdering, og 

denne objektivisering er ifølge Olga Dysthe ikke fordelagtig i forhold til at eleven skal lære at udtrykke sig 

selv og sin spirende selvforståelse, (Dyste 2010:43f), hvilket man må formode ligger inden for elevens evne 

til blandt andet at udtrykke sin historiske bevidsthed.  
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Som et særlig aktuelt eksempel kan også nævnes det øgede fokus, der er kommet på læringsmål med den 

nye reform. Carl Johan Schnedler pointerer (2005:23), at ”evaluering har to ansigter, det ene har med 

måling at gøre ud fra en eller anden ydre standard, det andet sigter mod elevens værdsættelse, som har 

ganske andre kriterier og en dybere og mere kompleks basis.” Hvad er mon formålet med de indførte krav 

om læringsmål eller hvordan kan man integrere dem i sin historieundervisning så de fremmer formålet med 

forståelse og ikke blot bliver et redskab i en behavioristisk testkultur? 
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Bilag - Elevinterviews 
E1: i alt 12:43 minutter 

Hvor godt kan du lide historie i forhold til andre fag, altså 1, 2 eller 3? 

”Altså jeg plejer ikke så godt at kunne lide historie, jeg synes det plejer at være sådan lidt kedeligt. Men det 

var meget sjovt det I lavede. Så jeg vil gerne starte med at sige 1 og så vil jeg sige 2 nu.” 

Hvad synes du har været anderledes, siden er sket en forskel? 

”Altså vi plejer sådan aldrig at lave noget andet. Vi plejer bare at skulle læse i vores bog, eller se sådan en 

film om et eller andet. Så vi plejer bare at læse og se film. Men ved jer lavede vi læseteater og skuespil og 

sådan noget og det var meget sjovt.” 

Er der også nogle tekster du kan blive grebet af? 

”Den med skørbug, synes jeg var ret spændende. Det var heller ikke noget jeg vidste noget om, i forhold til, 

hvis det nu er noget man ved i forvejen kan det måske være kedeligt. ” 

(Samtale om begrebsforståelse udeladt) 

Kan du sætte nogle ord på historie. (…) historie, hvad er det for et fag i skolen? 

”Jeg tænker altid på at det er noget om anden verdenskrig eller første verdenskrig, noget med krige eller 

sådan noget. Jeg har altid troet, da jeg gik i 0., for der havde man det ikke, at man sådan glædede sig, men 

så da man fik det, skulle man i stedet have om sådan noget stenalderen, som man ikke helt vidste hvad 

var.” 

Så du kendte til første og anden verdenskrig i forvejen. Hvorfor tror du, du kendte noget til det og ikke til 

stenalderen? 

”Fordi at der er mange der taler om anden verdenskrig og jeg vidste allerede hvor det begyndte og sådan 

noget, så havde jeg så glædet mig til at vide mere om det, men så lærte vi så ikke så meget om det, sådan 

kun i tredje eller sådan noget, hvor vi så havde det i 2 uger og fik noget at vide, selvom man så hele tiden 

havde troet at det var noget med anden verdenskrig.” 

Synes du så stenalderen er blevet mere spændende efter at du har lært om det? 

”Vi havde om stenalderen i to år, så det var ret kedeligt.” 

Er der generelt nogle emner du synes er mere spændende andre? 

”Jeg kan bedre lide sådan noget som krige end de der aldre, som middelalderen.” 

Hvad synes du så om opdagelsesrejsende, det tema vi har haft? 
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”Det var faktisk meget sjovt fordi jeg kendte nærmest ikke nogle af de opdagelsesrejsende, kun Columbus, 

fordi det er den eneste jeg har hørt om, så det var meget sjovt at høre om, hvad de opdagede og sådan 

noget.” 

Synes du du kunne bruge et til noget, det du har lært? 

”Nu forstår jeg mere hvordan verden hænger sammen, ligesom Vitus Bering opdagede Amerika og at Asien 

ikke hang sammen.” 

Han opdagede Beringsstrædet, ja. 

”Ja, mh..” 

”Så det er sådan at hvis han ikke havde opdaget det, så ville kortet have set helt anderledes ud.” 

Så er det sådan at du tænker, at det der vi har lært, også er noget man har godt af at lære, at det ikke bare 

er ubrugeligt? 

”Mhh.. (nikker)” 

Synes du stenalderen er ubrugeligt? 

”Neej, altså det er jo altid godt at vide noget. Altså det er fordi at min fætter kan godt lide at lave quizzer 

om forhistorien, og nu ved jeg så mere om sådan historie, så det er sådan lidt nemmere.” 

Mh, så du kan nemmere svare på quizspørgsmålene? 

”Ja, men det er også bare dejligt at vide det, for hvis nu nogen spørger om noget om man nu vidste det, og 

så faktisk ved det, fordi det har man så lært om.” 

Har du så tænkt over, hvorfor man egentlig har historie i skolen? 

”For at lære om fortiden.” 

Og hvorfor skal man lærer om fortiden? 

”Det ved jeg ikke helt, men jeg tror at det er fordi at man skal vide hvordan verden så ud dengang i forhold 

til nu, hvor man har en computer og Ipads, men for 100 år siden hvor man bare havde mad og nogle små 

ting.” 

Men skal man bruge det til noget, at dengang var det anderledes end i dag. Altså er det noget man skal 

tænke over, altså skal man bruge det til noget? 

”Man skal måske prøve at tænke på, at hvis der nu skete noget, og at man ikke kunne ringe, og hvis nu man 

brugte sin telefon alt for meget, så kan man så også tænke over, at ens forfædre ikke havde en.” 

Er der noget, du generelt kan sige er sjovt ved historieundervisningen og noget som du kan sige er kedeligt? 

”Det sjove er når man skal lave teaterstykker, fordi at det er sjovt at lave og også meget sjovt at se på det. 

Og det kedelige er nok at læse, at læse sådan en lang brødtekst.” 
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Hvad synes du om, hvis der nu er billeder med i undervisningen? Kan du huske Mettes time om Henrik 

Søfaren og læste en tekst om livet på vandet, der gik hun rundt med billeder og henviste til kortet. Synes du 

det var fedt? 

”Det var ret fedt. Hvis hun fx ikke viste nogle af de der kapper eller hvad det nu var, så havde man jo måske 

troet at det var noget andet. De kunne man se at det var sådan nogle store nogle. Det er sådan lidt mere 

spændende når det er med billeder, end når det bare er tekst. ” 

E2: i alt 10:14 minutter 

Hvad er det første du tænker på, når du tænker tilbage på den historieundervisning, vi har haft med jer?  

”hmm ikke rigtigt noget”. 

Kan du huske at jeg spurgte jer i starten om hvor godt I kunne lide historie? Så skulle I svare med et til tre 

fingre.  

”Ja, det kan jeg godt huske. Der svarede jeg 2”. 

Hvis jeg nu spørger dig igen, efter det forløb vi lige har haft, vil du så stadig svare 2 eller vil du svare noget 

andet?” 

”Så tror jeg faktisk jeg vil svare 3, fordi det har været sjovt med de der teaterstykker. Det med teaterstykket 

plejer vi ikke at lave”. 

Så du siger at det var anderledes end den undervisning I plejer at have med X.  

”Ja vi plejer sådan mest at læse i bogen”. 

Okay, så I plejer mere at lære i bogen. Er der andre ting du synes har været anderledes? Har du lagt mærke 

til, om vi har brugt billeder i vores undervisning?  

”Jaeh, der var en gang som en tekst, hvor der også var billeder og det kan jeg godt lide. Dem kigger jeg 

sådan tit på, og så kan jeg bedre sådan forestille mig det”. 

Så du synes at det er nemmere at forestille sig tingene når du ser billederne end når du læser teksten? 

”Ja, og ellers er det sådan at man godt lidt kan forestille sig det når man læser teksten, men så hvis man 

kigger på billedet bagefter, så kan man forestille sig det endnu bedre.   

Nu skal vi sådan prøve at lægge vores forløb om opdagelsesrejsende lidt på hylden og også sådan X’s timer, 

men mere snakke om historiefaget sådan helt generelt. Kan du så prøve at beskrive hvad historie er for et 

fag? 

”Ja, det er sådan hvor man lærer om fortiden og Columbus og andre lande og sådan. Altså før jeg havde 

historie, vidste jeg jo slet ikke, at der fandtes andre lande end Danmark.” 

Har du egentlig tænkt over hvorfor man har historie i skolen? 
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”Neej ikke sådan rigtig. Altså det er nok godt sådan at vide, hvordan det var engang.” 

Ja. Er det noget du sådan kan bruge til noget? Altså hvis vi nu tager et andet fag, matematik f.eks. Ved du 

så hvad man kan bruge matematik til? 

”Ja, altså der var engang mig og min far var ude at handle, og så kunne vi sådan regne ud hvad der egentlig 

var billigt, ved også at se på hvor mange gram der var i.” 

Ja okay, så der kunne du rent faktisk bruge det du har lært i matematik i skolen til noget? 

”Ja!” 

Hvis du så tænker tilbage på historie igen, synes du så at der er noget, som I lærer i historie, som du sådan 

kan bruge til noget uden for skolen? 

”Neej, ikke sådan rigtig. Jeg kan ikke lige komme på noget.” 

Her til sidst kan du sige noget om hvad du synes er sjovt ved historieundervisningen og hvad du måske synes 

er kedeligt? 

”Ja, altså det er sjovt når man laver sådan nogle teaterstykke og sådan. Og jeg synes det er kedeligt, når 

man bare skal læse i bogen”.  

E3: i alt 12:42 minutter 

Hvad er det første du kommer til at tænke på, når du tænker på den undervisning vi, tre praktikanter, har 

haft med jer i historie? 

”Det var nok der med at vi alle skulle lave de der teater og at vi alle sammen fik en opdagelsesrejsende i 

grupperne.” 

(…) Processen eller præsentationen? 

”Lidt af det hele. Det var en sjov måde at skulle arbejde sammen om det i grupperne og også en anden 

måde at skulle vise det frem på. For normalt plejer vi bare at skulle have det op på storskærmen og fortælle 

eller læse højt fra noget, hvor jeg synes det her var lidt sjovere.” 

(Samtale om samarbejdsproblemer er udeladt i transskriptionen)  

”Det var også sjovt at se de andres. Jeg lærte noget nyt, fordi jeg kendte faktisk ikke nogle af de der 

opdagelsesrejsende ud over Columbus, så det var meget sjovt.” 

Så du synes du har lært noget? 

”Ja.” 

Kan du huske hvad du svarede (i starten med fingrene)? 
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”Jeg svarede 2, fordi historie er ikke lige mit ynglings fag, men jeg synes det er meget sjovt at lære noget 

nyt om ting og sådan.” 

Hvis jeg spørger dig nu, ville det så være det samme? 

”Det ville nok være mere hen imod 3 faktisk, fordi jeg synes vi har lært om nogle forskellige ting på nogle 

andre måder end vi er vant til. Fordi normalt med X læser vi bare højt fra en bog og sådan og så laver vi 

måske nogle opgaver, hvor jeg synes det her var lidt sjovere.” 

Nu har vi snakket om den sidste del af forløbet, som du synes var sjovt. Men hvad med i starten af forløbet, 

inden I fik hver jeres opdagelsesrejsende, synes du også der undervisningen var anderledes. 

”Ja, der hvor vi skulle gå op og sætte vores navn ved hvor vi har været henne og hvor man skulle fortælle 

det til nogen andre, det kunne jeg ret godt lide.” 

 (Samtale om at arbejde sammen to og to er udeladt i transskriptionen) 

Kan du huske om der også blev brugt billeder i den time der eller om der kun var tekst? 

”Der var også billeder i de papirer der vi fik med skibe sådan og det gjorde det også lidt nemmere at forstå. 

Der var fx en side hvor der var et kompas og et gammelt timeglas og sådan noget. Og der var der billeder af 

det og der synes jeg det var sjovt at se hvordan de så ud. Altså når det er beskrevet kan det godt være lidt 

svært at forestille sig det fordi det er en pen og en snor og sådan noget, og så var det sjovere bare at se det, 

hvordan det var, og så var det nemmere at forestille sig hvordan de brugte det og sådan.” 

Så du siger, du kan bedre forstille dig det. Synes du også at det er sjovere når der er billeder? 

”Jah.. det er lidt forskelligt fordi, fordi da vi fx arbejdede med Skammerens Datter, synes jeg det er sjovere 

sådan selv at danne billeder inde i hovedet men hvis det er en fagtekst, kan jeg godt lide at der billeder, for 

så kan man nemmere se hvordan det så ud.” 

Hvordan vil du overordnet set beskrive historie som fag i skolen? 

”At man lærer om ting der er sket og vigtige personer som har gjort noget vigtigt for den måde vi lever på 

nu. Ligesom med opdagelsesrejsende, vi ville jo ikke kunne tage til Indien hvis der ikke var nogen der havde 

opdaget det på den måde.” 

Så i modsætning til dansk fx, hvordan er de to fag så forskellige? 

”Altså i dansk er det mere opdigtet, der kan der også godt være fagtekster og sådan noget, men i historie 

synes jeg bare at man sådan lærer om vigtige personer og hvad der er sket og sådan noget. Det er sådan 

lidt forskelligt. Jeg kan ret godt lide begge fag.” 

Har du tænkt over hvorfor man egentlig har historie i skolen? 

”Nej det har jeg faktisk ikke rigtig tænkt over.” 

Hvis du sidder og tænker over det har du så et bud på, hvorfor man har historie i skolen? 
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”Jeg tror bare det er for at lære hvad der er sket og sådan noget. Altså hvis man blandede historie og sådan 

noget natur og teknik lidt sammen og snakket om stenalderen og middelalderen, kan jeg ret godt lide, fordi 

man på den måde kan se hvordan det har udviklet sig.” 

(…) sammenligning med matematik. Ex med procent. Kan man bruge det til noget uden for skolen? 

”Det lærte jeg lige i går, det kan jeg gå ned og bruge i butikken.”  

Der er ikke noget med historie hvor du tænker man kan bruge historie til noget? Altså det er et fuldstændigt 

åbent spørgsmål. 

”Ja ja. Nej. Jeg har ikke rigtigt et bestemt svar på den måde. Det ved jeg ikke helt.” 

Er der noget her til sidst hvor du kan sige overordnet set, hvornår du synes historieundervisningen er sjov og 

hvordan den måske er ikke så sjov, hvad er det der skal til? 

”Det er når man skal lave sådan noget lidt andet. Sådan noget som læseteater fordi det er lidt sjovere end 

når man bare skal sidde og læse op for en bog fordi, som Mette siger, at vi lærer på en anden måde, og det 

kan jeg ret godt lide.” 

Kan du selv mærke at du lærer på en anden måde ved det? 

”Ja. Men det er ligesom sat når man bare læser op for en bog og det var ham der, der gjorde det. Men med 

det her teaterstykke var det en for klassen der spillede det, fx kan jeg huske at det var Vitus der var ham 

der dolkede Lucas, som spillede James Cook og sådan noget så jeg synes man kan huske det på den måde 

med de der sjove oplevelser.” 

E4: i alt 9:48 minutter. 

Hvad er det første du kommer til at tænke på, når du tænker tilbage til den undervisningen vi har haft med 

jer i historie? 

”Jeg tænker rejser og teaterstykker og jeg tænker også på Indien.” 

Kan du huske i starten, hvor jeg spurgte hvor godt I kunne lide historie, hvor I skulle række fingre i vejret. 

Kan du huske hvad du svarede? 

”Jeg svarede 3.” 

Hvad ville du svare i dag, hvis jeg spurgte dig nu? 

”3.” 

Hvad synes du er spændende ved det? 

”Jeg kan godt lide det med at høre om ting der er sket. Ja jeg synes bare det er spændende.” 

Du kunne altså både lide det før og efter, men er der alligevel noget som du kan sige har været anderledes i 

vores i forhold til den I plejer? 
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”Altså vi plejer at have om de samme ting i helt vildt lang tid, for der får vi så alle detaljerne i det. Men vi 

havde det også i lang tid nu, det samme emne nu men altså, vi plejer bare at have det i rigtig lang tid.” 

Udover det med længden, synes du så at de minder meget om hinanden den måde at have historie på? 

”Jeg tror bedre jeg kunne lide jeres fordi der skulle vi også lave teaterstykke, det kunne jeg godt lide, det 

synes jeg var sjovt.” 

Synes du også du lærte noget ved det? 

”(Nikker) mh..” 

Så det var ikke sådan du tænkte at man lige så godt kunne have lavet det teaterstykke i dansk.. kunne du 

godt mærke at det var historie I havde? 

”Ja, fordi vi skulle finde de historiske ting, hvor I dansk, må man jo godt lave lidt mere om på tingene.” 

Hvordan vil du beskrive historieundervisningen generelt som fag? 

”Det ved jeg ikke, altså sådan spændende.” 

Hvad har man om i historie? 

”Vi havde om København og alt mulig. Og altsåå ting som er historiske.” 

Eksempel med matematik. Altså hvad laver man i de forskellige fag? 

”Man kan jo sige at historie er lidt mere, sådan tror vi det er sket, hvor matematik er lidt mere sådan er 

det.” 

(…) forskellen på dansk som fag. Hvorfor tror du egentlig man har historie i skolen? 

”For at blive klogere på det der er sket. For at få svar på nogle ting.” 

Lærer man noget i historie, som du synes man kan bruge uden for skolen? 

”Ja det synes jeg. Det ved jeg ikke, man lærer jo, eller det ved jeg ikke. Jeg synes bare godt man kan bruge 

det.” 

Du sidder ikke og tænker, hvorfor pokker skal jeg lærer det her? 

”Nej, det tænker jeg ikke.” 

(…) forskellige måder at arbejde med indholdet på og lærer på. Er der noget du synes er sjovere end det 

andet? 

”Det er sjovest det med at se en film om det, eller se et teaterstykke i stedet for bare hele tiden at sidde og 

skrive.” 

Du kan godt lide at læse om det også? 
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”Ja, jeg kan godt lide at læse.” 

Hvad hvis der er billeder, er det noget du tænker over hvis de er i en historietekst. 

”Jeg tænker vel over at de er der og at det var sådan det var men det er ikke det første jeg tænker på, det 

er mere teksten.” 

(…) kan du huske Henrik Søfaren-undervisningen. Er det sådan du tænker, at det var godt for 

undervisningen, at der kom billeder? 

”Hm.. Jeg tænkte mere på teksten.”  

(…) kan du også godt lide når de fortæller? 

”Jeg kan også godt lide når de fortæller. Men når de fortæller er det meget rart, at der også er billeder, 

men altså når man sidder og læser så kan man jo selv danne billederne.” 

 

 

 

 

 


